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Havområdene langs kysten av Midt-Norge har et stort artsmangfold. Spesielt i Froan og på 
korallrevene langs Sularyggen er det høy produksjon av ulike fiskearter, kamskjell og krabbe.  Til 
tross for områdets økologiske og økonomiske betydning, har det til nå ikke vært gjennomført noe 
forskningsprosjekt som til fulle beskriver de grunnleggende drivkreftene bak strukturene og 
funksjonene til det marine økosystemet i området. ENTiCE tar mål av seg å fylle deler av dette 
tomrommet. Det er et prosjekt hvor modellering, havromsteknologi og biologi spiller sammen. I 
prosjektet har det vært gjennomført tokt med autonome undervannsfarkoster (AUVer) med 
adaptiv ruteplanlegging som har gjort det mulig å samle data med høy vitenskapelig relevans. Ved 
å bruke ideer fra kunstig intelligens, statistikk og oseanografi har AUVene kontinuerlig oppdatert 
sin målestrategi basert på innsamlede data og data fra havmodeller. Metodene som er utviklet kan 
detektere, spore og kartlegge fenomener i havet på helt nye måter. I tillegg til å kartlegge kan 
metoden også brukes til å kryssvalidere havmodeller og dermed bidra til forbedrede 
modellvarsler.  AUVer har samlet data om Chla a (biomasse av planteplankton), hydrografi og 
oksygen. Resultatene kombineres med in situ-målinger av fotosytese og identifisering og tellinger 
av plante- og dyreplankton. 
Bruk av nye sensorer og metoder for mer autonome in situ-målinger, som for eksmempel Fast 
Repetion Rate fluorometer (FRRf) for måling av fotosyntese, irradians og Chl a,  har blitt testet med 
suksess, både som profilerende instrument og montert på fjernstyrte undervannsfarkoster 
(ROVer).  Videre er det brukt et siluettkamera (SilCam) som gir høykvalitetsbilder som brukes til 
identifisering og tallfesting av holo,- og meroplankton. I tillegg til nye muliggjørende teknologier er 
det samlet inn et omfattende datasett gjennom den produktive perioden, med innsamling av 
bøyedata fra mars og ukentlige feltinnsamlinger fra april i 2017.  In situ- og laboratoriedata blir 
analysert for å øke vår forståelse av plante- og dyreplanktondynamikk i tid og rom. Det vil gi viktig 
kunnskap om helsetilstanden til planktonet og hvor effektivt de kan fotosyntetisere og dermed 
bidra med primærproduksjon i økosystemet. Det vil også gi kunnskap om biodiversiteten. Denne 
informasjonen er viktig for utvikling av økosystemmodeller. Vår tilnærming ved å bruke 
kjemotaksonomi basert på pigmentprofiler og morfologi (mikroskop) vil også være viktige bidrag 
fra ENTiCE. 

 


